
 

Referat af repræsentantskabsmødet 28. april 2014 
 
Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: 
 
                     Alan Lunde Sørvad Formand 
          Henning J. Rasmussen Snejbjerg 
 Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer 

 Torben Jensen Kibæk 
 Søren Andersen  Aulum Referent 
 

   
Dagsorden: 

1. Velkomst ved formanden 
2. Valg af dirigent/stemmetællere 
3. Formandens beretning 
4. Fremlæggelse af regnskab  
5. Budget for 2014 samt fastlæggelse af kontingent  
6. Behandling af indkomne forslag 
7. Valg til Vandrådet 
8. Valg af suppleanter og revisorer 
9. Eventuelt 
10. Afslutning af repræsentantskabsmødet ved formanden 

  
 
Allan Lunde bød velkommen til Heden og Fjorden, hvorefter den lækre mad blev indtaget med stor 
fornøjelse – Vandrådet var vært.  
 
Ad 1. Vandrådets formand Alan Lunde, Sørvad vandværk bød igen velkommen og læste dagsorden 
op. 
 
Ad 2. Torben Jensen blev enstemmigt valgt som dirigent, et erhverv han bestred med stor myndig-
hed.  
 
Ad 3.  

2012 var især præget af en meget stor opgave, nemlig at sikre at Herning Kommune fik 
nye takstblade fra alle vandværker, der efterlevede kravene i vores Fællesregulativ.  
Det seneste år har i modsætning til 2012 været præget af en begrænset aktivitet i relation 
til Vandrådet i Herning. 
 
Sidste år på repræsentantskabsmødet lovede jeg, at vi ville være sponsorer for en mobil-
telefon til vores livline i Herning Kommune Trine Koch. Efterfølgende meddelte Trine at 
hun ikke var interesseret i dette tilbud – hvilke vi selvfølgelig accepterede. 



 

 
Det var også sidste år vi havde en repræsentant fra KMD, der fortalte om et nyt forbrugs-
afregningssystem til Herning Vand, et administrationsværktøj som måske kunne tilbydes 
af Herning Vand til andre vandværker der var interesseret. Vandrådets bestyrelse har 
drøftet dette tilbud og der har i bestyrelsen været usikkerhed om det reelt var en opgave 
Vandrådet kunne involvere sig i, eller om ikke det alene er det enkelte vandværks besty-
relse der skal drøfte et evt. samarbejde direkte med Herning Vand. 
Herning Vand har dog, som det altid sker med sådanne systemer, haft lidt indkøringsud-
fordringer og derfor endnu ikke haft de store ambitioner om at tilbyde administration for 
andre. 
 
Ligeledes har bestyrelsen diskuteret betaling for forbrugeroplysning, der anvendes til 
afregning af spildevand. Vi betales hvert år af Herning Vand for disse oplysninger pr. måler 
og som udgangspunkt er det en fair betaling, der følger FVD´s takster + et tillæg på 10 % 
for flyttemeddelelser. Det der er debatteret er udfordringerne med flyttemeddelelser og 
at der ikke findes en decideret aftale om afregning mellem Herning Vand og de enkelte 
vandværker.    

 
Vandrådet afholdte den 3. juni 2013 et informationsmøde om TBS-ventiler her på Land-
brugscentret, hvor også VVS virksomheder blev inviteret. Jeg syntes det var et godt møde 
og var især overrasket over hvor stor en tilslutning der var af VVS-folk. 
Jeg fornemmer der er et spirende samarbejde mellem vandværkerne om at lave kontrol af 
TBS-ventiler opsat på virksomheder.    
 
Vandrådet har siden sin start været mellemled mellem vandværkerne og Herning Kom-
mune med hensyn til adgang til opdateret kortmateriale. Den aftale var vi rigtigt glade for 
og den har været meget billig for os. Sidste år sagde jeg, at der dog er sket det glædelige, 
at det ved lov var bestemt, at kommunerne fremover skal stille kortmateriale til rådighed 
for forsyningsselskaberne uden beregning - så vi skal der ikke længere betale for kort! 
Det betød samtidigt at Vandrådets portal i kommunens kortbutik blev lukket ned.  
Vandrådet har kontaktet Kim B. Larsen ved kortkontoret og fået bekræftet at den tidligere 
3 årige kortaftale med kortbutikken ophørte i forbindelse med at brugen af grundkortsda-
ta ved lov blev gratis. 
Det er nu aftalt med kommunen at kortkontoret og Vandrådet fremadrettet vil arbejde på 
en fælles portalløsning, hvor de mindre vandværker, som ikke selv har et GIS system, kan 



 

få vist deres ledningsoplysninger, såfremt de kan levere den nødvendige lednings doku-
mentation i digitalt format.  
De vandværker der ønsker grundkort udleveret kan henvende sig til Kommunens kortkon-
tor for udlevering, men må påregne at skulle betale på kortkontorets direkte omkostnin-
ger ved udtræk af det ønskede kortmateriale. 

      
Vandsektorloven er vist en fortsat udfordring for de ”store” vandværker og jeg er heldigvis 
kun formand i et lille! De mindste af de store havde på et tidspunkt måske troen på at 
grænsen for at blive omfattet af lovgivningen politisk kunne flyttes fra f.eks. de nuværen-
de 200.000 m3 til måske 400.000? Dermed ville det blive lettere for rigtigt mange vand-
værksbestyrelse at drive lokale vandværker uden at blive kvalt i uforståeligt bureaukrati! 
Der er dog opstået fornyet usikkerhed om hvad Vandsektorlovens sekretariat sammen 
med politikerne kan finde på og der går fortsat rygter om at den nedre grænse skal flyttes 
op – men nu også rygter om at alle almene vandforsyninger skal underlægges denne 
udskældte vandsektorlov! 
FVD har i løbet af det seneste år udsendt opfordringer til sine medlemmer om at vand-
værker og Vandråd skal deltage aktivt i forbindelse med revision af Vandsektorloven – jeg 
ved ikke hvor mange der har været ”aktive” – men umiddelbart virker det på mig som et 
beskæftigelsesprojekt, der sikre at veldrevne vandværker kan gå konkurs! 
 
Sidste år omtalte jeg også en ny lov der foreskriver at alle vandværker skal have mindst en 
person tilknyttet som har gennemgået et Driftskursus og et Hygiejnekursus – og det skulle 
ske inden udgangen af 2013! 
Desuden skal der indføres et ledelsessystem på stort set alle vandværker! 
 
”Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg”    
Ny bekendtgørelse om kurser og ledelsessystemer 
Der er kommet nye regler om kvalitetssikring på vandværkerne samt krav om, at den 
driftsansvarlige skal have gennemført en række kurser. 
Bestyrelsen på et vandværk skal sørge for, at den driftsansvarlige på vandværket skal 
gennemføre et kursus i hygiejne og drift af vandforsyninger - uanset størrelsen på vand-
værket.  
Vandværker over 17.000 m3 skal indføre et ledelsessystem til kvalitetssikring af forsynin-
gen.  
 



 

FVD har tilsyneladende stor succes med afholdelse af hygiejnekurset, der tager 2 dage og 
driftskursus der tager yderligere 3 dage hos FVD.  
Det bliver vist en udfordring for mange små værker, at finde en person der kan og vil 
bruge en uges ferie på det projekt? 
Da der ikke findes et egentligt kursuspensum i lovteksten er det måske lidt svært at finde 
ud af hvad der reelt skal indgå i de nævnte kurser. 
Som et alternativ til FVD´s kurser arbejder Vandrådet med at kunne tilbyde et lokalt 
vandpasser kursus som overholder kravene i lovgivningen. Den store hummel i projektet 
er udarbejdelse af kursusmateriale og at finde undervisere. Vi har kontaktet Brønderslev 
Forsyning som sammen med Ålborg Vandforsyning udbyder et kursus for de private 
vandværker i Nordjylland. Steen Asferg har modtaget kursusmaterialet fra Brønderslev og 
har fået tilladelse til at ”stjæle”. 
Kurset i Nordjylland afholdes som 3 aften seancer af 3 - 4 timer. Vandrådet vil se på 
materialet og vurdere hvorledes undervisningen kan tilrettelægges såfremt Herning 
Vandråds vandforsyninger er interesseret. 
 
Vandrådets hjemmeside findes fortsat og I opfordres alle til gå ind og kigge på jeres eget 
vandværk og sikre at de oplysninger der er anført fortsat er gældende. Er der noget I skal 
have rettet skal i kontakte Johannes Støttrup fra bestyrelsen. Det er også her I finder 
Indsatsplanen og vigtige kontaktadresse hvis uheldet er ude på jeres vandværk. 
Desuden kan i finde Vandrådet s referater – så alle kan se hvad Vandrådets bestyrelse 
foretager sig! 
 
Nyt Vandråd – miljøministeren har besluttet at vi skal have Vandråd i Danmark, men det 
har vi jo allerede! Ja – men det er nogle nye, der skal varetage interesserne i samtlige 
landets vandløbsoplande. FVD har kæmpet for at vi har patent på ordet Vandråd, men 
uden succes – så nu må vi se om vi skal finde på et andet navn eller om vi kan leve med 2 
slags Vandråd med hvert sit fokusområde. Vi kunne måske kalde os Drikkevandsråd?  
 
Til slut en stor tak til alle jer, der hver dag sikre at forbrugerne i Herning kommune får 
vand ud af hanerne – det kan godt være at fru Pedersen ikke tænker over hvor vandet 
kommer fra, men det gør jeg! Og jeg er imponeret over det engagement og for mange af 
jer det ulønnede og frivillige arbejde, som I hver især lægge for dagen for at jeres vand-
værk kan levere til både fru Pedersen og hr. Hansen. Samtidigt en stor tak til jer alle for 
jeres støtte til Herning Vandråd! 
 



 

Sidst og ikke mindst en stor tak til mine kollegaer i bestyrelsen. Det er ikke så tit vi afhol-
der bestyrelsesmøder, men det er for mig altid inspirerende, lærerigt og ikke mindst 
hyggeligt at mødes med jer.  
En særlig tak til Steen Asferg og Yvonne Højfeldt fra Herning Vand – de forestår alt det 
praktiske med både referater, lokaler og ikke mindst udsøgt forplejning for foreningen.      

 
Vand giver liv -Men liv giver ikke vand! 

Rent vand giver liv – men liv giver ikke rent vand! 
 
 
Formandens beretning blev godkendt. 
 
Ad 4. Johannes Støttrup, Sønder Felding Vandværk fremlagde regnskabet for 2013.  
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
Ad 5. Budget for 2014 godkendt og kontingent er fortsat 500,00. 
 
Ad 6. Ingen indkomne forslag. 
 
Ad 7. Der er blevet valgt 3 til vandrådet: Jørgen Handbjerg - Haderup, Esben Madsen – Hammerum  
og Henning Juhl Rasmussen - Snejbjerg. 
2 genvalgt og 1 nyvalgt. 
 
Ad 8. 2 Suppleanter blev valgt og Henning Jørgensen, Sandet Vandværk blev genvalgt som revisor.  
 
Henning Jørgensen – Sandet Vandværk, 1. suppleant, Henning Larsen - Studsgård 2. suppleant.  
 
Af 9. Formanden takkede for god ro og orden samt et godt fremmøde. 
 
 
2 Indlæg:  
 
Trine Jakobsen fra Herning Kommune holdt et indlæg om Lovstof, kvalitetssikring og  
Ledelsessystemer. 
 
Slides fra indlæg er vedhæftet. 
 
FORCE TECHNOLOGI fortalte hvilke kompetenceområder de har og hvad det betyder 
for os at LabVest er blevet en del af FORCE. 
 
Formanden afsluttede mødet med tak til alle indlægsholderne samt tak for god ro og orden. 
 
Mødet sluttede kl. 21.30 


